
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 6.7.2022 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 10 

ΠΡΑΞΗ                    : 225 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ            : Κ. Χριστοπούλου (κωλυομένου του Προέδρου) 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

  ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ 

: 

 

 

: 

 

 

 

Θ. Γαλάνη, Α. Σκάρλα,  Α. Βησσαράκης,  Δ. Ξυνομηλάκης,    

Κ. Πανηγύρης, Ι. Βεντουράκης 

  

Ι. Καράνη (κωλυομένης αυτής και του αναπληρωτή της) 

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ 

Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117 παρ.1 του Ν.4495/17, αυθαιρέτων 

κατασκευών σε διατηρητέο κτίριο επί των οδών Σαχτούρη 49 και Καραΐσκου 229, στο 

Δήμο Πειραιά, φερόμενης συνιδιοκτησίας «TSANGARISBROS, Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» & « Μ.Τ. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ»  

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 30/6/2022 σχετική με το θέμα εισήγηση της 

Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων γνωμοδοτεί  

ομόφωνα υπέρ  «της έγκρισης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4495/17, των 

αυθαιρέτων κατασκευών στο διατηρητέο κτίριο επί των οδών  Σαχτούρη 49 και Καραΐσκου 

229,  στο Δήμο Πειραιά, φερόμενης συνιδιοκτησίας «TSANGARISBROS, Α.Ε. 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» & « 

Μ.Τ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠΕ», όπως περιγράφονται στην με 

α/α: 12668902/2.12.2021 αρχική υποβολή  (17.2.2022 τελευταία ενημέρωση)δήλωση 

ένταξης υπαγωγής και στην τεχνική έκθεση και ειδικότερα: 

 

1. Δημιουργία 3ου υπογείου, ύψους 2,16μ. και εμβαδού 131,00 τ.μ. (χώρος βοηθητικής 

χρήσης).  

2. Αλλαγή χρήσης από βοηθητικό σε κύριο χώρο, στο 2ο και 1ο υπόγειο, συνολικού εμβαδού  

41,98 τ.μ.  

3. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις. 

4. Στο ισόγειο έχει γίνει επέκταση της στάθμης +2,80 και έχει μειωθεί το πλατύσκαλο της 

στάθμης  

εισόδου +1,10. 

5. Κατάργηση τμήματος στέγης και δημιουργία βατού δώματος στη στάθμη του β΄ ορόφου.  

6. Επί της οδού Σαχτούρη έχει γίνει μείωση του ύψους των ανοιγμάτων του 1ου υπογείου για 

λόγους  

ασφαλείας. 

7. Διαμόρφωση της βοηθητικής εισόδου επί της οδού Σαχτούρη ως χώρου για τους μετρητές 

της ΔΕΗ.   



8. Στα σχέδια της αδείας έχει γίνει εκ παραδρομής λάθος αναγραφή όψεων επί των 

πραγματικών οδών». 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

            Η α/α  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

            Η     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

          Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ                    Α. ΜΠΕΣΣΑ 

                                    

.   


